
pp.24 e 25 – Ele abrandou a negativa. O que sentiu ao avistar o seu pai?
pp.26 e 27 – Final feliz, um abraço carinhoso. Focar o traço da boca dos três. O que essa 

expressão facial exprime? Compare com o macaco da capa.

Conclusão
Houve diversas descrições da mãe feitas pelo macaco. Ele explicava cada minúcia 
diante das diferenças e foi difícil acertar, embora a borboleta estivesse atenta e 
entendesse o que ele dizia. Então, o que motivou o enredo dessa história? Os dois 
personagens não se entendiam porque desconheciam as diferenças entre a origem 
de ambos: ele por parecer com a sua mãe e ela por ser totalmente diferente ao 
nascer. Explicar o que é metamorfose. 
Título: agora que o leitor acompanhou a ansiedade do fi lho na busca por sua mãe, e 
a solidariedade da borboleta em ajudá-lo, pense em outro título para essa história, se 
ela foi bem interpretada, vai ser fácil. Depois compare com o título original e explique 
se “danado” é o que você pensava antes de ler o livro.
Jogo de memória: Que traços descritivos o macaco forneceu à borboleta? para 
acertar basta voltar à p.8 e seguir as páginas pares até a p.18, onde na última linha 
você encontra a resposta. 

alba Regina Spinardi desenvolve trabalho com livros para crianças, visando a formação do 
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Ao mediador de leitura 
É aconselhável: formar uma grande roda para que todos se vejam 

e participem dessa atividade oral e não tomar as sugestões como 
um questionário a ser respondido por escrito e corrigido, pois o ob-
jetivo é obter a diversidade de respostas e a troca de interpretações.

Antes da leitura
Você já se perdeu algum dia de sua mãe ou da pessoa com quem estava? Em que lugar 

isso ocorreu? Como aconteceu e o que sentiu na hora? Falar sobre o reencontro. 
Capa: O que “danado” sugere a você? Observando a expressão facial e o gesto do maca-

co o que podemos dizer? Borboleta de nariz, pode? (Explicar que a ilustração dos livros para 
crianças admite diversos recursos: além da imaginação, o uso das linhas, formas e cores para 
enriquecer a narrativa verbal.) Ler a imagem, onde se encontra o macaco no seu hábitat?

O 1o nome é da autora do texto e o outro, do ilustrador. Informações sobre a vida de 
ambos se encontram na última página.

Leitura pluripartilhada 
ao abrir o livro, entramos no cenário da história, que reproduz a mata com sua diversi-

dade de animais, e se estende até a quarta capa, fechando assim a narrativa. 
p.1 – Quando um livro tem boa aceitação é comum que a editora faça várias reimpres-

sões. O seu exemplar teve quantas?
p.2 – página de créditos: explicar o conteúdo do cartaz segurado pela lagarta. Onde o 

livro foi originalmente publicado? Do lado esquerdo você encontra a data de publicação 
no Brasil e o que você está lendo, de quando é? Do inglês foi traduzido por quem?

p.3 – Dedicatória é um “paratexto” e tem a finalidade de homenagear pessoas. No 
caso, apenas a autora dedicou o livro, identificando-se como? Compare o macaco com 
a imagem da capa e aponte as diferenças.

Macaco danado

pp.4 e 5 – Entramos na floresta fechada e aí está o personagem que abre a narrativa 
expressando seu problema. Quantos e quais animais o observam? 

pp.6 e 7 – a borboleta tenta acalmá-lo e, para poder socorrê-lo, precisa de informa-
ções. Diante do que diz o macaco, um animal aparece na mente dela. 

pp.8 e 9 – Ele olha o elefante e estabelece comparações ao fazer a descrição da sua 
mãe. No final dá uma característica que lhe parece uma boa pista. Comente o entusiasmo 
da borboleta.

pp.10 e 11 – Novamente há um engano, ela só pensou na “cauda”, o último detalhe dado 
pelo macaco. Que outro animal poderia, então, ter “mais pernas”? (O único inseto que 
tem 8 patas é a aranha, os demais tem 6.)

pp.12 e 13 – Que diferença, não? Quais são as comparações e que pormenor de sua mãe 
ele apresenta agora? Então, a busca é por qual animal?

pp.14 e 15 – Relacione as diferenças citadas. Novo detalhe anima a borboleta, qual é?
pp.16 e 17 – Como percebemos em dois momentos que o macaco estava perdendo a 

paciência? Quais as novas características?
pp.18 e 19 – Comente o que não se parece com a mãe do macaco. Ele se refere nova-

mente ao tamanho. Vai prosseguir a tentativa...
p.20 – Volte às páginas pares da 8 à 18 e observe como ele inicia a sua resposta à bor-

boleta. analise a resposta da p.20. O que se pode concluir? (agora são letras maiúsculas 
que aumentam de tamanho e estão em negrito com um ponto de exclamação.) Esse grito 
demonstra o quê?

p.21 – por que a borboleta demorou tanto para saber quem seria a mãe do macaco?
p.22 – Entendeu o que provocava os equívocos nela? para onde se volta o olhar do 

personagem?
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